 14פברואר2021 ,
ב' אדר ,תשפ"א
שלום רב,
הנדון :מכרז/חוזה מספר  720059ביצוע עבודות בתחום חפירות הצלה ארכאולוגיות לחברת כביש חוצה ישראל
בע"מ  -מענה לשאלות הבהרה
בשם חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :החברה") ,אנא ראו להלן את המענה של החברה לשאלות ההבהרה
שהופנו אליה.
 .1יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו לחברה וכי לא
בהכרח נענתה כל שאלה.
 .2עוד יובהר כי ייתכן ושאלות מסוימות נשאלו על ידי יותר ממציע אחד ולכן המענה במסמך זה מתייחס
לנוסח שהועבר באחת מהשאלות בלבד.
 .3מובהר כי מסמך זה על העדכונים וההבהרות המופיעות בו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ויש
לצרפו להצעת המציע כשהוא חתום בחתימה מלאה על-ידי המציע על כל אחד מעמודיו.

בברכה,
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
מצ"ב
נספח א' – מענה לשאלות הבהרה.

חתימת המציע_________________:

שם המציע_________________ :

תאריך___________________ :

1
252594

נספח א'
#

שם המסמך

סעיף/מראה
מקום אחר

נושא/כותרת הסעיף

שאלה/הערה

מענה

.1

כרך א' -
הזמנה להציע
הצעות

10.4

תנאי סף

החברה נתבקשה להבהיר האם עבודות של חפירות הצלה
כקבלן ראשי תחת הפיקוח של רשות העתיקות ,עומדות
בדרישות סעיף  10.4למכרז.

השאלה אינה ברורה שכן בהתאם
להוראות המכרז ,החברה לא אפשרה
הליך בחינה מוקדמת ()pre-ruling
של ניסיון המציעים .כל ניסיון שיוצג
במסגרת ההצעה ,ייבחן בהתאם
לתנאי המכרז והוראותיו.

.2

כרך א' -
הזמנה להציע
הצעות

 13.8ו20.1-

המסמכים שיש
לצרף להצעה +
חובת חתימה על
ההסכם

מבוקש לקבוע כי אישור עריכת ביטוחים (נספח ד'1
להסכם) ,יוגש לחברה בכפוף להענקת צו התחלת עבודה.

הבקשה מתקבלת .ראו מסמכי מכרז
מתוקנים.

.3

כרך ב' הסכם

6.20

הצהרות
והתחייבויות הקבלן

מבוקש לתקן את הסעיף ,כך שתידרש הודעה בדבר גילוי
ממצאים ארכיאולוגיים רק עם הגילוי הראשון.

הבקשה נדחית.

כרך ב' הסכם

6.26

הצהרות
והתחייבויות הקבלן

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט" :אלא אם ככל שלדעת החברה תתחייב הפרעה
ההפרעה לתנועה התבצעה באישורה של החברה ועל פי לתנועה במסגרת ביצוע עבודה
פרטנית ,החברה תודיע על כך לכלל
הנחיותיה".
קבלני המסגרת במסגרת ההזמנה
לתיחור ,והקבלן ידאג ,לתמחר ולאשר
את הסדרי התנועה הזמניים מול
החברה.

פיקוח החברה

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט" :הכל בכפוף הבקשה נדחית.
לחוק ולנהלי רשות העתיקות".

.4

.5
.6

כרך ב' הסכם

11.3
לא צוין

האם חברת חוצה ישראל פטורה ממע"מ ,והאם הליך
התיחור יתבצע על המחיר ללא מע"מ או כולל מע"מ?
3

המציעים מופנים להוראות סעיף
 10.3להסכם.

